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Förord
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Juli
31

Väcktes jag vid fyratiden på morgonen av Maurice
som meddelade att regementet – de tredje husarerna – mobiliserats. Det hade kommit bud till löjtnanten vid tretiden – nu gjorde sig alla i ordning
till avresa. Jag skyndade att väcka Gustaf Hellström
och Hydén och meddelade dem den rätt uppseendeväckande nyheten. Vi tillbringade dagen i i samspråk
och gissningar – planer. Vilken skulle vår ställning bli i händelse av krig – inga möjligheter att kunna lämna staden ännu – ingen
av oss hade pengar. Så kom ett rek. till Hydén
– från hans konsulinna – check å närmare
tusen francs. Det jusnade alltså en smula.
Men banken ville ej utbetala beloppet varför
Hydén måste resa in till Paris vilket
han jorde morgonen därpå, den

Aug.
1

Hellström och jag tillbringade hela förmiddagen nere
vid Hôtel du Nord och järnvägsstationen, bevittnade
hussarernas avfärd, tillströmningen av mobiliserade
5

mest äldre – till fästningar och bevakningstjänst.
Vid tvåtiden gick jag hem till rue du Moulin St.
Rieul för att flytta, bröderna Pierrard kommo
med häst och vagn – mina kappsäckar och
grejer fördes till min nya lägenhet, place de
Lavarande. Sedan jag sysslat där en stund med
uppackning o. d. gick jag ut och fick kännedom
om den allmänna mobiliseringen: stora plakat
uppspikade på rådhusportarna, claironer och
trumpetare på gator och torg. En stor folkmassa
hade strömmat till – med ett sällsynt vaket
lugn mottogs den stora nyheten. Kriget skulle
således bli en verklighet! Den första mobiliseringsdagen var söndagen 2 augusti.
Ännu var ju ej allt hopp om en fredlig
lösning ute – kanhända mobiliseringen endast
jorts för säkerhets skull. Men alla trodde på
kriget. Alla voro beredda. Tågen fylldes
av främlingar – tyskarna lämnade staden
bland de första – så hela kypareskaran å
Grand Cerf! – Vi började bli oroliga, Hydén
lät ej höra av sig. Tänk om han ej kom
tillbaka. Då stodo vi där vackert!

6

Aug
Vi åto middag på Du Nord – togo kaffe på Châlet
och gingo så hem till min gamla bostad – i ytterst
nervös spänning. Gustaf gick ned till tiotåget
och till all lycka kom där Hydén – väl aldrig
förr så efterlängtad och välkomnad. Han hade
i sällskap Carl-Axel Du Rietz.
2
[sic]

väcktes jag av min femme de ménage med stora
nyheter: Caillaux hade mördats av pojken Calmette,
kriget var redan i full gång, 16 bayrare – de
äro Tysklands bästa soldater – tillade han – hade
överskridit gränsen – och – naturligtvis! skjutits
ned! Jag gick ut för att få bekräftelse – inga
tidningar hade kommit – därav ryktena!
Men i alla händelser: läget var kritiskt för oss
främlingar. Kriget hade ju börjat – Tysklands
krigsförklaring till Ryssland ett faktum. Mobiliseringen fortgick med all fart – alla järnvägsförbindelser avbrutna för civil trafik – den
sista skvadronen hussarer hade gått – man började undra över oss främlingar – varför vi
stannade i staden, av vilken nationalitet
voro vi egentligen? Det vore allt bäst att resa
– värden på Châlet tillrådde oss detta på det
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kraftigaste. Men på vilket sätt? Pengar fanns
ju lyckligtvis, Gustaf hade också fått telegram
remissa från Dagens Nyheter (de önskade
korrespondenser från Paris, 800 ord dagligen telegrafiskt). Alltså ytterligare ett skäl att resa.
Lyckligtvis fingo vi fatt i en taxi-auto på
hemväg till Paris. Chauffören erbjöd sig att köra
oss för 40 frs. Samtidigt erfor jag att en chaufför
från ett av slotten i närheten ämnade resa
in till Paris på kvällen för att inställa
sig som mobiliserad och med Paul Pierrards
jälp fick jag tillfälle att följa med honom i
hans lyxbil – vilket jag givetvis föredrog
framför att trängas med de andra i den
lilla bilen. Denna skulle för övrigt ta en krokväg över Chantilly där Hydén hade pengar att
hämta. Nog av: jag kom iväg – min slarvigt
packade resväska hämtades vid place Lavarande
– och så bar det iväg. Pauls vän och vapenbroder från Marocco, Henri Barnay, följde
också med – han skulle senare på kvällen ta
tåget från Paris till Angers. Det var en högst
spännande och intressant färd – alla broar

8

Aug.
och järnvägsövergångar bevakade av soldater
– baïonette au canon – i gårdar och på öppna
platser hade befolkningen samlat sig i grupper
dryftande situationens allvar; i förstäderna,
särskilt i Neuilly, just och livligt, kaféerna
överfyllda av folk – det var ju också söndagskväll. – Intrycket av Paris var oförglömligt!
Hela staden låg som i ett jushav och på
himlen spelade strålkastare! Jag förvånade
mig mycket häröver men fick av mitt ressällskap förklaringen: till skydd mot en
nattlig luftinvasion. Han själv var aviatör
och skulle som sådan deltaga i kriget.
Vi kommo fram till Porte Maillot där Barnay
och jag stego av – chauffören fortsatte men skulle
senare träffa oss å Café Excelsior. Där liksom
på alla kaféerna i närheten fullt med folk
- men lugnt och stilla som om ingenting hänt.
Det var visserligen ett bord alsassare vid
sidan av oss som voro litet högjudda – en
av dem var rätt berusad och skränade
ut sitt hat mot allt vad tyskar heter.
– "men nu voro de äntligen för alltid bort-

9

Aug.

körda från Paris." Så fick han syn på
mig; ”men där har vi ju en, ta mig faen”
skrek han och pekade på mig. Högst
obehagligt – allas ögon riktades mot vårt
bord. Barnay lyckades till slut övertyga
honom att jag tillhörde en vänskapligt sinnad
nation – jag måste dock fram med alla
mina papper. När han fick klart för sig
misstaget bad han tusen gånger om ursäkt och började språka med mig i all
förtrolighet: han skulle resa under nattens
lopp och hade nu i familjens sällskap
tagit sig en hutt – Gud vet när han
härnäst kunde få göra det!
Tidningarna talade om stora nyheter,
Paris i belägringstillstånd o. d. Men
omöjligt att märka någon skillnad, allt
fortgick i sin gilla gång, trafiken på
gatorna, söndagspubliken på krogarna,
precis som alla andra söndagar.
Jag tog en bil och körde till hotellet, 100 rue
de la Boëtie - skulle egentligen ha inväntat
de andra bilisterna å Excelsior – men jag

10

Aug.
var trött och behövde vila.
3.

Måndagen vaknade jag tidigt och gick ut på
avenyen. Där fick man dock en känsla av
att något var i görningen. Soldattrupper
till häst och till fots, stora fordon med
proviant, proklamationer på husknutarna
– från presidenten, polisprefekten m. fl.
Tidningsgrabbarnas rop - belägringstillståndet,
tyskarnas hänsynslösa framfart i Luxembourg,
deras ultimatum till Belgien, Italiens
neutralitet, hoppet om Englands jälp –
allt rätt så viktiga nyheter! Kommunikationerna inskränkta till ett minimum, etc.
Jag jorde ett besök på legationen – där arbetades för fulla händer - Joen Lagerberg,
Francke, Widenfelt (vikarie för Conradi), en
ström av landsmän som sökte upplysningar,
möjligheterna för hemresa, pass etc. Jag anhöll få ställa min post till legationen vilket ju beviljades. Telegraferade så hem med
begäran om telegramremissa – jag hade
ju ej fått mitt månadsgage. For så upp
till Montparnasse, träffade Ivan Lönn-

11

Aug.
berg, déjeunerade med honom på Leduc. Dessförinnan hade vi varit vittnen till plundringen av en Maggi - butik i närheten.
En skara skrikande buspojkar som slår
sönder dörrar och fönster, kastar ut varor
och möbler på gatan – under det polisen
diskret håller sig borta! Samma öde
har drabbat de flesta Maggifilialer och
tyska butiker, på de stora boulevarderna Appenrodt, Karlsbadskristalleriet m. fl.
Tyskhatet i beklagliga former!
Efter frukosten träffade vi Hellström, Hydén
och Du Rietz på Rotonde och stannade där
med dem och en del andra svenskar
till långt fram på eftermiddagen. Det
regnade våldsamt, vilket ju tvingade
en att stanna inomhus. Apéritif aux
Lilas – middag på en boulevardrestaurang
där i närheten. Tidigt i säng.
4

Redan igår eftermiddag förklarade Tyskland
Frankrike krig – idag kommer krigsförklaringen
från England till Tyskland. Alltså det
stora europeiska kriget i full gång!
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Vem kunde ha anat detta för endast
en vecka sedan. Kamrarna sammanträda: budskap från Poincaré, nödvändiga
pengar beviljade. Tyskarna kränka Belgiens
neutralitet.
Jag besökte på morgonen legationen, frukosterade
sedan med Hellström Hydén och Caeke på
en restaurant rue Marbeuf. Gick därefter
till min gamla bostad, 11 rue Godot de Mauroy,
och träffade fru Rhodin, såg efter mina tillhörigheter jag lämnat kvar. Promenerade på
boulevarderna – såg förödelserna, apachedåden – bevittnade truppavfärder vid
St Lazare. Alltjämt detta värdiga lugn.
Inga scener av sentimentalitet och sådant.
Tårade ögon här och var bland kvinnorna
men över allt: lugn och säker förtröstan.
Avundsvärda människor!
5

Steg upp klockan ½ 7 och gick efter frukosten
ned till poliskommissariatet, rue de la Boëtie,
för att skaffa mig en ”permis de séjour”
Där var vid min ankomst en kö på ett
femtiotal människor – som sedan stadigt
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Aug.

ökades. Först vid 2-tiden fick jag mitt
papper i ordning. Man kunde känna sig
säkrare – främlingshatet med alla dess
excesser var ju oberäkneligt. Åt frukost
på en liten kustrestaurang här i närheten.
Vid bordet bredvid två unga engelsmän
som rådbråkade franskan för att göra sig
förstådda – om några timmar skulle
de resa – ut i kriget som frivilliga – glada
och nöjda. Jag tänker själv rätt ofta: om
jag verkligen kunde göra någon nytta – hade
krafter nog – skulle jag ej dröja med att
anmäla mig. Men jag har ju ingen eller
ringa skjutförmåga eller fältutbildning
då jag ju ej exercerat – men kanske vid
en ambulans! Får se. Jag älskar Frankrike
som mitt andra fosterland och offrar mig
gärna för detsamma. Men jag håller mina
planer för mig själv: ett är säkert –
att jag stannar – även om, det Gud förbjude, svåra
tider skulle stunda. Överallt predikas hemresa, på legationen, konsulat,
i kyrkan! Där har en “upplysningsbyrå“
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slagit sig ned. Hrr Flygare, Ljunggren, Schönmeyr
et consortes! Flera båtlaster landsmän lära
vara avskickade – Rouen – Göteborg. Mitt i
brinnande sjökrig – på små lastångare vars
neutrala flagga kanske ej respekteras. Jag
beklagar resenärerna och ville ej vara i
deras krets.
5.

Torsdag. På morgonen besök på legationen. För
underligt: ännu intet brev eller telegram.
Börjar bli orolig. Hellström, Caeke m. fl. få telegram och remisser – telegrafen fungerar alltså –
men jag blir utan. Och nödgas leva på de andras
nåd, välvilliga utlägg o.d. Olidligt i längden.
Telegraferade igår till Frans Gustaf, idag till Söderquist. Ha de då ej en aning om vad som
försiggår eller är det deras mening att lämna
mig i sticket. Aftonbladet svarar ej heller –
och jag kunde ju i alla fall varit dem till nytta.
Allt ser mörkt ut – – – Har aldrig förut känt
mig så ensam och isolerad.

7.

Äntligen telegram hemifrån – både på legationen
och konsulatet. Pengar hade telegrammremitterats
redan den tredje. Det var lugnande.

15

Aug.
Besökte efter lunchen Montparnasse och
La Rotonde. Träffade där Fougstedts och Dirk
Beer. Den senare talade om en engelsk
kår av frivilliga som var under bildning.
Den föreföll – enligt hans utsago – vara
den bäst organiserade och för oss svenskar
– den angenämaste. Anmälningar göras å
Imperial Club (Bddes Italiens) Första sammanträde med redan inskrivna på måndag
– val av officerare, på kanadiensiskt sätt –
och så exercis och skjutövningar. Efter en
tids utbildning ställes kåren till krigsministeriets
förfogande – och skickas till fronten.
Hur lockande låter icke detta! Man
slipper att trängas bland folk hoprafsat
av alla nationaliteter – och har utsikt
att redan tidigt få komma ut.
Jag funderar skarpt på att anmäla mig
8

Déjeunerar på Leduc, träffar Beer. Fattar
mitt beslut och går med honom ner till Imperial
Club och skriver in mig. Ett fyrahundratal redan anmälda. På måndag läkarebesiktning och antagning. Hoppas innerligt

16

Aug.

få komma med. För varje timme som går
stegras min längtan att få komma ut och
aktivt deltaga i striderna för civilisation och
kultur. Tidningarna tala om belgarnas oerhörda
tapperhet och motståndskraft – Liège – och
om fransmännens återerövring av Elsass.
Om uppoffringar och tjänstvillighet hos alla klasser
– hur kända män av olika partier och
åsikter inrullera sig – hur luxuösa slott
och privathotell ställas till Röda Korsets förfogande – – etc. etc.
Jag läste svenska tidningar på Régence. Oroväckande mycket lögner och felaktigheter
– allt taget från Tyskland. Vilken ställning kommer Sverige att intaga? Allmänna
uppfattningen här är att vi äro tyskvänner
– den måste ändras. Träffade Eide på
Versailles – dinerade sedan med honom
på Lilas. En förståndig och intressant
karl! Talade om erövringspolitikens vanskligheter, Bissmark [sic] och preusseriet, Europas
karta efter kriget etc. Allmän glädje i
luften. Krigsnyheterna allt bättre och bättre – – –

17

Aug.
9

Besökte på morgonen legationen- ännu
ett telegram hemifrån att pengar avsäntsmen inga pengar! Efter frukosten (med
Hydén och Caeke) Lilas: Eide - Melahers
Därefter konsulatet där jag träffade Raoul
just hemkommen från Rouen där han jälpt
de hemresande landsmännen. Den första båtlasten hade kommit lyckligt fram – telegram – men hur skulle det gå med de andra?
Åkte i hans bil till kyrkan där jag träffade
Beck-Fries, Rytzell, Björkman med flera. De blevo
synbarligen mycket överraskade av mitt
beslut att gå ut som frivillig – de hade
väl tänkt sig behöva skicka hem mig
eller på annat sätt ta hand om mig.
En pernod på Rigollets bar – ensam –
middag Delmas – ensam – och nu kl.
9 i säng – i morgon börjar ju det
verkliga allvaret, mönstring och antagning.

10

Träffade Beer på Rotonde, foro så till Salle
Jouffroy där mönstringen ägde rum. Hundratals personer trängdes i farstun. Efter
granskning av identitetspapper släpptes man

18

in i den stora salen. Vilken entusiastisk
stämning mötte en ej där! Marseljäsen,
Rule Britannia, God save the King, krigssånger
från boerkriget! En Mr Brydone öppnade
mötet, så förhandlingar – val av officerare –
och slutligen ett beslut att endast engelska
och amerikanska medborgare fingo intagas i kåren!
Där satt jag – som en riktig utböling. Kanske
den ende. Men varför hade jag då släppts
in, fått det provisoriska kortet.
422
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Kunde jag ej möjligtvis få räknas som ett undantag? Beer – född och uppfostrad i England

19

Daily
Mail

BRITISH VOLUNTEERS.

11.8.14

TRAINING OF CORPS BEGUN
YESTERDAY.
Over 300 men attended the first muster
of the British Volunteers in Paris yesterday. There was a carreful scrutiny at
the doors. Identification papers were
examined, and temporary cards issued to
each volunteer.
Mr. W. R.. Brydone gave a brief address as to the objects and proposed constitution of the corps, which, he said,
would be on the Canadian principle of
having the officers elected by the members
themselves. Only British subjects and
American citizens are eligible.
Mr. Brydone was elected commandant,
and, in returning thanks, said he was in
close touch with the French military
authorities. The necessary papers had
been deposited in the right place, and he
expected to have news of them very shortly,
but he advised members to be patient,
The untrained members of the corps then
dispersed, .and the remainder, about eighty,
were divided into two sections, to be drilled
respectively by Messrs. Wilkinson and
Zeitun. The former section drilled at
once, and their second muster will take
place at the Salle Jouffroy this afternoon
at 2.30. Mr. Zeitun’s section will begin
drill at 10.30 this morning. The idea is to
bring .up the trained men to something
like their former standard, so that they can
be utilised for drilling the other men in
squad's before regular battalion training is
attempted.
The medical examination begins at five
o'clock this afternoon at the Imperial Club,
6, Boulevard des Capucines, Dr. Robinson
and Dr. Jarvis having kindly undertaken
to act as the medical board. Only men
having one of the temporary identity cards
will be examined. These cards can be obtained at the club, but it is not guaranteed
that medical examination will take place
at once. The examination will follow
in alphabetical order, the “A’s” and some
“B’s" being taken this afternoon. The
rest of the “B’s” will be taken to-morrow.
Further orders will be announced from
time to time in “The Daily Mail."
For drill purposes there is a great need
of rifles. Any condemned and useless rifle
will serve the purpose so long as it corresponds in size and weight to the weapon
the volunteers will eventually be called |
upon to handle, the Lebel rifle. A great
service would be rendered by anyone who
could place three or four hundred rifles
temporarily at the disposal of the corps.

20
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-engelsk nationalitet-var ju säker på sin
sak – för mig intresserade han sig föga.
Kunde ingenting göra!
Åt middag med Ivan – träffade därefter på
Lilas Eide och gubben Boyer. Kaffe – likörer –
och mycket krigsprat. Liv och fart i diskussionen;
kyparen Baptiste skulle ut morgonen därpå
– naturligtvis ett avskedsglas med honom!
Boyer blev generös – stämningen steg. Det är
rätt roligt att träffa honom under dessa
extrema förhållanden – denna typ av
självsäker fransk borjare för vilken egentligen
intet existerar utom Frankrike och fransmännen! Under vinterkvällarna på Lilas
blev han ofta tröttsam – bara politikpolitik – politik– – – – –ofta om Sverige.
Jag minns hur han brukade säga att faran
för Sverige ej – som det i allmänhet troddes
– kom från öster, från Ryssland – – –
nej, nere ifrån Tyskland kom den!
Nu hade han fått vatten på sin kvarn.
Han gladde sig mycket åt den kraftiga neutralitetsförklaring som nyss offentliggjorts – att

21

Aug.

Sverige och Norge i gemenskap ”jusqu’à l’extrême"
skulle försvara sin neutralitet. Eide
gladde sig mycket åt samarbetet mellan
de skandinaviska kabinetten – nu om
någonsin stodo landen förenade och kunde
åstadkomma något gemensamt. Han var
ledsen över att tidningarna därhemma fingo
alla sina nyheter och intryck från Tyskland – han ville kraftigt reagera däremot.
Jag beundrar verkligen hans energi och
livaktighet – hans outtröttliga krigsintresse
– i stort – i smått – hans sunda och vackra
entusiasm! Det är annat än det som
häromdagen en hans kollega – för övrigt
boende här på hotellet – yttrade om
honom: – "att han verkligen iss”
Denne andre synes verkligen ta världsbranden rätt lätt. Jag ser honom för övrigt
sällan. En underlig ”sammanhållning“ mellan
de fyra Senlis-svenskarna! Var och en
sköter sig själv och ger faen i de andra.
Hydén har fått telegrafisk order att återvända till regementet, Caeke tycks
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fortfarande njuta av Paris uteslutande
som nöjesstad, talar ibland om hemresa
men tycks vara rädd för Nordsjöns tyska
minor. Och plånboken är ju fortfarande
späckad, varför då tänka på morgondagen?
Besök på legationen och konsulatet – fortfarande
inga pengar. Månntro de kommit på avvägar?
Träffade Beer på Rotonde – han kunde
fortfarande ingenting göra för mig. Föreföll
för övrigt inte alls så entusiastisk som förr.
– nu började ju verkligheten! Beslöt mig
dock att göra ett sista försök å Imperial Club
i morgon. I annat fall anmäler jag mig
bland de andra frivilliga i Främlingslegionen. Men tiden går ju och jag längtar
ut– – – .
Frukost på Leduc med Ivan – besök i hans
nya ateljé, Cité Falguière 14. Där var det
så behagligt lugnt och skönt – fågelburen
med gipsduvan och de uppstoppade papegojorna
endast ökade lugnet. Jag såg nya saker
av hans hand, självporträtt, Uhde, danserskor m.m. och gladdes åt hans framsteg
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och arbetsvilja. Nu arbetade han ju inte –
kanske till och med krigslusten lekte honom
i hågen. Kanske vi följas åt i främlingskåren? Vi besökte Santesson i hans
ateljé, 7 rue Belloni, helt nära. Dit hade
storken kommit för en månad sedan
med ett litet gossebarn åt vilket
han ägnade nästan faderliga omsorger.
”Modern” höll sig diskret borta. På
Rotonde träffade vi F.-U. Wrangel, Gustaf
Hellström, Fougstedt, Ramon Jou m.fl. F-U.
gav mig ett extrait ur Kungl. Bibliotekets
i Sthlm samlingar av ”verser över enskilda”
Där talas om en viss Sueno Bloma,
suecus, som 1608 författat begravningsvers
på latin vid Elisabet Meiers begravning.
Träffade Hydén och Caeke för att dinera med
dem men föredrog att göra det ensam – vid
avenue d’Autin. Hydén i stridshumör –
ängslig nervositet – och jag för trött för att
uthärda deras sällskap.
12

vaknade tidigt. Besök på konsulatet –
Raoul lovade jälpa mig med telegram

24

Mein

Johannes

till Tofta?

konungens sekreterare; gift med
Elisabeth …,
+13 sept.
1608.

Begrafningsvers (melos funebre)
på lat.,
vid hustruns död af
Sveno Bloma, suecus. Witteberge (1608) in 4°

Verser öfver enskilda i KBs samlingar.
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till Norrköpingsbanken. Montparnasse:
frukost Delmas med Ivan, Ramon och Otto
Lillie. Kaffe på Ivans ateljé. Vid ½ 3 - tiden
foro vi ned till Châtelet för att – bada!
I den stora badinrättningen var det livligt och
glatt – skada bara att Seine-vattnet inte
var litet renare och friskare (21°) Så
gingo vi och förfriskade oss med – cider
i en ciderkällare nära place St Michel.
Promenad i Luxembourgparken. Hejdades ett
par gånger av gendarmer som ville se våra
papper. – Beer har varit på mönstring,
läkarebesiktning på Imp. Club. Hade naturligtvis
underlåtit att höra sig för om mig och mina
utsikter att få komma med. Själv hade han
antagits – efter en ytterst noggrann besiktning. Läkarna hade frågat honom om han
trodde sig kunna uthärda ett fälttågs
alla strapatser – även under vintern! –
De trodde att kriget skulle bli långvarigt.
Middag med Ivan på Delmas – kaffe på Dôme
– spårvagn hem. En pratstund med Gustaf
– och nu i mitt rum. Jag sitter vid det
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öppna fönstret och skriver, blir plötsligt
vittne till något konstigt i huset mitt
emot. Trappuppgången upplyst – en äldre
dam långsamt klivande på. Uppe i sjätte
våningen öppnas köksdörren, pigan lyssnar
och igenkänner matmoderns steg – älskaren
med kläderna under armen skickas
uppför vindstrappan. Madame gör sin
entré i den eklärerade våningen men
trappuppgången sänkes i mörker – –
13

Besök i Ramon Jou’s ateljé, 7 rue Belloni.
Han har glädjande nog arbetat mycket
under vintern, en stor samling skisser
i kol och olja bära vittne därom. Middag
med honom Baty – –

14.

Besök på morgonen av Osborne (Sjöstedt i
St.D.) For till konsulatet. Äntligen hade då
pengarna kommit! De funnos att lyfta
på Crédit Lyonnais – 1000 francs –
Jag for dit ögonblickligen och lyckades efter
många ansträngningar att få utkvittera
dem. Vovray – frukost Baty: Ivan, Hydén, Caeke

15

Jorde en del uppköp med Ivan, besökte
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Régence för att läsa de svenska tidningarna.
Men Gud så tyskfärjade! Minsann det dröjer
innan jag tar i ett svenskt blad igen!
På hemvägen från Régence – rue Fbg. St. Honoré –
såg jag French med följe – på väg till engelska
ambassaden. Hydén och Caeke reste idag
med den sista sändningen landsmän – det
var då mer än förståndigt av dem båda!
Middag med Ramon och Ivan – så kaffe
och mare [gin] hos denne senare. Jag fick hans
naivt vackra lilla självporträtt i grönt vilket jorde mig stor glädje. Vid hemkomsten till hotellet finner jag en kallelse
till a general Muster of the British Volunteer
Corps Söndagen den 16de – alltså imorgon!
Verkligen. Jag får då komma med? Jag
är mer än nyfiken vad morgondagen
bär i sitt sköte.
16

På utsatt klockslag – 2.30 e. m. var jag å
Magic City. Träffade Mr Lewis, sekreterare i
kåren, och fick jag av honom veta att de ville
göra ett undantag för mig eftersom jag redan
var inskriven å Imp. Club när beslutet
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om utlänningars uteslutande fattades. Jag
blev mer än glad – jag hade ju börjat
misströsta. Lewis bad mig komma till
läkarundersökning måndag klockan ½ 10.
Skyndade upp till Montparnasse för
att meddela mina vänner – och Beer! –
den glada nyheten. Tillbrakte så dagen
däruppe ända till stängningsdags –
Kl. 8! Nya förordningar, bl. a. förbud att
servera absinth! Det tycker jag är hårt!
17.

Gick till Magic City klockan ½ 10 och passerade
en ytterst noggrann läkarebesiktning. Järta,
lungor, njurar – allt undersöktes noga
och jag blev glad när den engelske doktorn
komplimenterade mig till min goda hälsa
och förklarade mig duglig till krigstjänst
Jag anmälde mig omedelbart hos instruktörerna och blev tilldelad Mr. Zeitun’s section
Exercisen var redan i full gång – det
var bara att ta plats i ledet. Exercis-tiden här varje dag ½ 10 – ½ 12 och
4 – 6 på aftonen. På eftermiddagen jorde
jag en visit på legationen där nyheten
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Aug 14th 1914

I beg to inform
you
that a general muster of
the British Volunteer Corps
will take place at - the
Magic
City (main Entrance)
on Sunday next -Aug 16 th
at
2.30 p.m. sharp
It is very important
that
you should arrange
to be present
I am
Yours faithfully
David Lewis
Acting Sect
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16 VIII. 1914
BRITISH VOLUNTEERS.
RECRUITS KEEN TO MEET
GERMANS.
A general muster of the British
Volunteer Corps will take place at the
Magic City, Paris, this afternoon at2.30.

The British Volunteer Corps is remarkable for its keenness. For days the men
have been drilling steadily in the hot sun,
showing untiring spirit ”and energy. All
are easterly awaiting the moment when
they will be given a chance of showing the
enemy the stuff they are made of.

17

MUSTER OF BRITISH

VOLUNTEERS
NEW COMMITTEE MEMBERS
ELECTED
A very satisfactory muster—about 350—
of the British Volunteer Corps, took place
yesterday afternoon at the Magic City,
in Paris. The commanding officer. Captain
H. Brydone, addressed the men, and
explained that the corps was now awaiting
news from the British Embassy in regard
to the offer of their services to the War
Office.
Sergeant-Major Wilkinson said that
there was a much greater possibility of drill at the Magic City), to the Rev. A. S.
going to the front with the Volunteers than V. Blunt for the use of the Salle Jouffroy,
with any other corps, and that in the and to the doctors who have so generously
meantime everything possible would be offered their services for the necessary
done to support those members who were medical examination.
The corps has not yet attained its full
in immediate want of assistance. It was
For enlistment application
decided, in view of the increased member- strength.
be made at the Imperial Club, 6.
ship of the corps, to add to the committee, should
Boulevard
Capucines. Special arrangeand that body was accordingly constituted ments havedes
now been made to enable men
as follows : Captain W. H. Brydone, Messrs. employed in business during the day to
C. V. Rapier, D. Lewis, Steinbridge, H. L. drill in the evening at the Salle Jouffroy
7.30 to 9.30. Drills will be continued
Proctor, Wilkinson, Zeitun, Hurst, Darcy, from
9.30 and at 4 o’clock at the Magic City,
Morinte, Holderness, de Beck, A. H. Green- at
and
all
members are requested to attend
wall, Captain Pryor.
regularly.
Votes of thanks were accorded to "The
At a subsequent meeting of the new
Daily Mail.” to Mr. Schwartze, manager general committee Captain Brydone was
of the Hotel Edouard VII., for placing elected chairman, and Messrs. Lewis
rooms at the disposal of the volunteers; to
Mr. A. M. de Beck, to Mr. Lehmann, to Rapier, Hurst, Zeitun, Wilkinson and de
Captain Manonel, of the French Army Beck were appointed members of the special
(thanks to whom the corps is enabled to
finance and relief committee.
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om mitt engagement i den engelska kåren mottogs
med stor tillfredsställelse. Greve Gyldenstolpe
önskade mig lycka och sade sig vara glad se
en svensk i de allierades led.
Dinerade med Francke hos Vian
18

Exercis ½ 10 - ½ 12. Middag med Ramon.
Whisky hotellet.

19

Tillbrakte tiden mellan exercistimmarna
i Montparnasse – med Ivan, Ramon m. fl.

20

Intet anmärkningsvärt. Kan dock konstatera
exercisens välgörande inverkan på hälsan
och sömnen. Riktigt känner hur jag lättar
i vikt vilket icke skadar.

21.

Frukost rue Marbeuf med en sektionskamrat, Tommie Askew – synnerligen sympatisk
och trevlig engelsman i tjänst hos furst
Radziwill i Ermenonville. Vi tillbrakte hela
dagen tillsammans – promenader, uppköp – –

22

Generalmönstring och fanöverlämning – se
tidningsurklippen! Jag hade inviterat
Amundson – militärattachén – att övervara densamma och föreföll han fått ett
gott och kraftigt intryck av vår kår.
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BRITISH VOLUNTEERS
YESTERDAY’S MUSTER AT MAGIC
CITY.
The British Volunteer Corps held a
general muster yesterday afternoon at the
Magic City, Paris, many spectators being
present. An address was delivered by the
chairman of the committee, Mr. de Beck,
who said that the corps was the outcome of
a desire on the part of Englishmen to
fight for France in its hour of need.
The new commandant of the corps. Mr.
Wilkinson, said he had received assurance
from the French military authorities that
they would accept the services of the corps
”en bloc," and that all the men passed by
the doctors as fit for active service would
be drafted to a certain place to be equipped
and drilled, after which they would be sent
to the front. Mr. Wilkinson then put the
question whether the corps should take service
under the French flag, and the pro
position was carried amid loud cheers.
A committee is to be elected from among
the members not immediately accepted by
the doctors, to raise a fund for wives and
children
of
members
of
the
corps,
A Tricolore and a Union Jack were
brought in and dipped thrice in salute,
and the “ Marseillaise " and “ God Save
the King ” were sung. After the muster,
Lord Granville conveyed the best wishes of
the British Ambassador in Paris to Commandant Wilkinson. Enlistments will be
received to-day at the Magic City until five p.m.,
after which the roll will be closed.
On Monday morning at eight the corps
will march round the statue of King
Edward VII. in the Place Edouard VII.
They will be given breakfast at the Hotel
Edouard VII., and will then march to the
Esplanade des Invalides to undergo medical
examination and sign their enlistment in
the French Army.

L’ Echo de Paris

23 VIII 1914~

La remise des drapeaux au corps
des volontaires britanniques

Ce fut hier à Magic City une belle et
imposante cérémonie. Dans le grand hall
i du dancing devant une brillante assistance
composée en- partie de leurs familles, plus
de trois cent cinquante volontaires anglais
habitant Paris jurèrent de servir pour la
France comme ils auraient servi pour i’Angleterre et de défendre jusqu’à la fin la
cause de la civilisation. Et lorsque le capitaine J. Wilkinson, élu le matin même
commandant du corps et aux efforts déI voués duquel il est dû, demanda à voix
haute : « Etes-vous prêts à vous trouver
|tous, lundi matin, auprès de la statue
d’Edouard le Pacifique ? (place Maker) »,
toutes les mains se levèrent et une immense acclamation emplit la salle. Le commandant dit alors : « Well, good boys » et envoya chercher le drapeau tricolore et le
drapeau britannique devant sceller l’entente cordiale. Lors, volontaires et assistants entonnèrent la Marseillaise et le God
save the. King. Et nous assistâmes à un
jpetit pas de parade qui ferait pâlir l’ennemi de jalousie.
Les volontaires britanniques qui s’entraînaient depuis quinze jours dans les jardins
de Magie, seront dirigés sur Rouen en un
corps spécial, qui, une fois prêt, ira,
croyons-nous, rejoindre le corps expéditionnaire anglais.
Ajoutons que le comité des volontaires
britanniques (dont beaucoup sont mariés à
des Françaises), a pris l’engagement de
subvenir aux soins de leurs femmes et de

leurs enfants. — A.
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BRITISH
VOLUNTEER CORPS

PARIS AUGUST 20th. 1914.

HEAD QUARTERS
MAGIC CITY

Sir,
A general muster of the British Volunteer Corps will

take place on Saturday afternoon at five o'clock at the Magic City,

Paris. Important announcements affecting the future of the corps
will be made, and it is hoped that every member will make a special
effort to attend
Yours faithfully,
David L E W I S .
Hon. Secretary & Treasurer.
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söndag. - som jag tillbringade i sällskap med
23

Tommie. På kvällen bjöd dr. Eide oss
på en god och trevlig middag å Café
de l’Alma.

24

Samling kl 8 på morgonen å place Edouard
VII, där stora bord voro dukade – kaffe,
thé, choklad, smörgåsar, bakverk– –
Det var värden på Hôtel Edouard VII, Mr
Schwarze, som inviterat oss till en första
frukost innan vi begåvo oss i väg
till Invalidhotellet. Ty idag skulle den
slutliga mönstringen och inrulleringen i
den franska armén gå av stapeln.
Aldrig glömmer jag väl den dagen – vårt
triumftåg genom staden med tricoloren
och Union Jack i täten – under avsjungande
av Marseljäsen och engelska hymner –
ankomsten till Invalidhotellet – mönstringen – engagerandet. Nu var man
fransk soldat – man hade undertecknat ett engagemang ”pour la durée de la
guerre” och lyft –1,25 frs! Min
nyförvärvade vän och kamrat Askew blev
35
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ej antagen till en början – hans ögon voro för
svaga - han behövde ett par glas. Min första
omsorg blev då att skaffa honom ett par sådana
– hos en oculist på rue Fbg St Honoré – och att sedan
sända honom tillbaka till kommissionen som
nu godtog honom till min stora glädje. Dagen
tillbraktes för övrigt med avskedstagande till
höger och vänster, ett glas här ett annat där–
– – – överallt voro vi firade och omhuldade.
25.

Tommie och jag jälptes åt att göra våra små
packningar – åto frukost rue Marbeuf
och gingo därefter till Magic City där vi
skulle samlas kl 1 för att en corps tåga
till stationen. Vi erforo att vi skulle sändas
till Rouen för att utbildas där innan det
bar iväg till fronten. Det var en underlig
och högtidlig stämning som grep oss när
vi tågade ned till Gare St Lazare – var det
kanske den sista gången man skulle se
det kära Paris? Det stora ovissa låg
framför en – men ett var säkert: det
var med glatt mod och tillförsikt man
tog sin plats i ledet – vi kände vår
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ANGLO - SAXON
VOLUNTEERS.
LEAVING PARIS FOR
THE PROVINCES.
The British Volunteer Corps in Paris
yesterday made one of its few public appearances before becoming absorbed in the
French Army. To the number of nearly
200 the men mustered at eight o'clock in
the Place Edouard VII. They were given
breakfast by the management of the Hotel1
Edouard VII.
Then, bareheaded, they sang the “Marseillaise, “God Save the King," and “Rule,
Britannia,"
after
which
they
turned
to
the right about, so as to face the statue
of King Edward VII., and gave three
cheers in honour of the founder of the
Anglo-French
Alliance.
Afterwards
they
marched to the Invalides to undergo their
medical examination and offer their services to France, British and French flags
being carried in the centre of the column.
Parisians have become so accustomed to
the presence of bodies of recruits that it
cannot be said that the British column
attracted any special amount of attention,
but here and there heads were bared in !
salute to the national flags, and enthusias-1
tic
Frenchmen
shouted
“Vive
l'Angleterre!" The men at the head of the column
sang “It's a long, long way to Tipperary.
which
by
this
time
is
probably
familiar to the ears of the peasants of-]
Northern
France
as
the
“chanson
de
route" of the British soldier.
The medical examination at the Invalides was carried out promptly and systematically, and very few of the contingent
were found unfit for active service.
The British contingent is under orders to
muster this afternoon at the Gare St.
Lazare at two o'clock, and will leave by
train at three o'clock for the training
quarters
assigned
to
them.
They
will
assemble at the Magic City at one o'clock
and march thence to the railway station
Many members of the British colony in
Paris will doubtless attend and give the
British volunteers a good send-off, for the
occasion deserves more than casual attention. Regimental colours will be presented
to the corps at the Magic City on behalf
of “The Daily Mail."
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plikt som soldater – den var stärkt av vår
glödande entusiasm och stridslust. Vive
la France!
Vid stationen var en ofantlig folkmassa samlad
för att bevittna vår avfärd – jag träffade
bland andra Raoul Nordling och Eide. Kl. 3
skulle tåget gå. Tommie och jag fingo plats i
en kupé med engelsmän och schweizare.
Tåget satte sig igång – där var sång
och hurrarop – ett jubel utan like.
"Allons enfants de la patrie – – – –
"A Berlin, à Berlin"

"au revoir au

revoir" – – – – – – – – –
Vid ½ 10 tiden på kvällen voro vi framme
i Rouen och mottogs vid stationen av
underofficerare och korpraler från IIe étranger
som ordnade oss i led och förde oss
till vår kasärn, en slags hantverksskola i närheten av Palais de Justice.
Sömnen blev god vill jag lova – en smula
halm på golvet och packningen till huvudgärd – det var allt.
26

vaknade vid 4 tiden, steg upp för att

38

aug

göra min morgontoalett. Nere på gården, en
vattenledning med två eller tre kranar och
hundratals väntande – – – – – Sedan några
olidliga timmar, spring hit och dit, uppställning än här, än där etc. I ett skjul på
gården var "köket" inrett, en 6 eller 7 stora
grytor och kaffekokare. Kaffet smakade
gott, det värmde ju lite i det ruskiga vädret
– Regnet hade börjat falla och fortfor så
hela dagen. Vid 10-tiden fingo vi äntligen
litet ordning i det hela – man blev indelad i sektioner och troppar och hänvisad till respektive logement. Jag kom
i tredje escouaden av första sektionen. Vår
korpral hette Albert Borain – en ung instituteur från Le Cateau (Nord) Rumskamraterna voro – i ordning som vi hade
våra platser:
1 Shepherd, F.
2 Brett, Tom
3 Gigault de Bellefont, Claude
4 Roche
5 Newman, Henry
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6 Blom
7 Morgus, S-P
8 Newnam, Horace C.
9 Ives, Fred
10 Brett, Paul
11

"

, Francis

12 Prescot
13 Just, Willy
14 Goldschmid, Robert
15 Gutmann, Emile
16 Samuel, F
17 Childs, William
Några av dessa hade jag redan träffat i Paris – å
Magic City men det flesta voro mig obekanta.
Snart nog lärde man känna varandra och
jag kunde inte annat än prisa mig lycklig
att ha kommit i så hyggligt och trevligt sällskap.
Glada och pigga, jälpsamma och tillmötesgående,
verkliga gentlemens. Naturligtvis: ingen regel utan
undantag – jag skulle ej haft något emot att
byta ut några stycken mot andra, men – – – –
De tillhörde samtliga The British Volunteers Corps.
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Men Gud vilken samling som eljest trängdes
där på den provisoriska kasärnen! Jag tror
väl alla nationer äro representerade, färjade
som vita. Ryssar och polacker i överväldigande
majoritet och bland dem en myckenhet
judar! Smutsiga otäcka typer, ofta riktiga
bovansikten. Jag träffade till min glädje ett
par skandinaver, nämligen den svenske
hisspojken på Victoria-Palace Hôtel - Elow
Nilson och norrmannen Henrik von Krogh,
arkitekt i Paris. Bägge två tillhörde den
–––– amerikanska kåren! Skandinaverna
voro sorgligt nog ej tillräckligt talrika
att bilda en egen. Bland dessa tusental
volontärer endast tre – säger tre skandinaver!
Sorgligt, men sant!
Jag hade redan i Paris av Eide hört talas
om en norrman som engagerat sig utan
familjens vetskap; därför höll han också
namnet hemligt. Nog av – vid mönstringen
hade läkaren konstaterat ett starkt järtfel
hos denne norrman och han led verkligen
därav – för endast några år sedan
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hade Eide fått telegrafiskt kalla hans föräldrar
till sjukbädden - han låg hopplöst sjuk.
Nu vid mönstringen ville ej läkaren godkänna
honom men dock just och till slut imponerad
av hans vackra entusiasm och försäkran
att det ej var tal om järtfel – det var endast
hans oro att ej bli antagen som kom hans
järta att slå lite livligare! Denne
norrman befanns nu vara – von Krogh.
Han berättade mig hur han i Paris preparerat
underrättelser till sin familj i Trondheim – en väninna
skulle t. ex. var 14e dag sända ett lugnande kort –
hon hade innan hans avresa fått ett helt lager
med sådana, färdigpreparerade. Modern skulle nämligen bli alldeles för ängslig om hon finge reda på att
han engagerat sig.
Vid 5-tiden gingo Krogh och jag ut i stan för att ta
reda på en av hans kamrater från Ecole-des-beauxarts, en Monsieur Ducot. Vi funno honom i ett
litet family-house helt nära vår kasärn, vid
samma gata, rue Socrate. Det var en fin och
hygglig pojke; av honom fingo vi höra litet närmare om den verkliga situationen: hur tyskarna
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trängde på, nederlaget vid Charleroy, där hans
eget regemente –72e de ligne – nästan fullständigt
sopats bort. Man hade kommenderat bajonettanfall på – 800 meter!! mitt under den
vildsintaste mitrajöseld från fienden!
Slagfältet lär också ha varit något ohyggligt
att skåda – marken täckt av stupade i flera
lager – de sista leden stodo upprätta, stående
döda! Att han ej själv var med där berodde
på att han vid regementets avfärd för en
lindrigare indisposition befann sig å infirmeriet, han skulle dock fara imorgon
med förstärkningstrupperna, den lilla rest av
regementet som ännu fanns å depån.
Men han var vid gott mod – "vivement
ce soir qu'on se couche – vivement ce soir
qu'on se tue"! – och bad oss vid femtiden
komma ned till Gare d'Orléans och säga
adjö till honom.
27

– torsdag – samma evinnerliga enformighet och
långsamhet – intet att göra – man går omkring som i en fårskock. Det förefaller som
att vederbörande ej ha fullt klart för sig
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vad de skola göra med oss – och som om det
fattades befäl. Nu har de emellertid plockat
ut "les anciens", de som förut jort militärtjänst i sina resp. land och det talas om att
dessa skola utbildas à part och med det första
sändas till fronten. Det enda man har att göra
är att skala potatis och att allt emellanåt
kasta en blick på ens tillhörigheter. Ty redan
nu ha "kleptomanerna" börjat härja. Det är
särskilt filtarna de visera ty de finnas ej
i tillräckligt antal. Kl 10:30 är det skaffning,
man passerar i tur och ordning köttgrytorna
med gamellen i hand. På ett ställe får du
soppa, på ett annat potatis och till slut
en köttslamsa som räckes dig av ett par
fingrar som i smutsighet ej lämna något
övrigt att önska. Men du är hungrig och
tar tacksamt emot den. Vid 1- tiden uppställning till – marsch. Äntligen – vi passera
genom staden utåt en landsväg – sakta och
makligt som en skock pensionsflickor på
promenad – uppehåll på uppehåll. Vi få
för Guds skull inte trötta ut oss!
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Från 5 - 8 får man obehindrat – utan permission –
gå ut i stan. Jag ville träffa den svenske
konsuln, Esperson och gick till konsulatet
nere vid kajerna någonstans i sällskap
med Krogh. Träffade mycket riktigt Monsieur
Esperson till vilken jag framlämnade ett rekommendationskort från Raoul Nordling. Presentation.
Jo, han kände nog till mitt namn, pappas
båtar bruka allt som oftast besöka Rouen
och min bror konsuln hade han haft nöjet
träffa i Ronneby.
- Men varmed kan jag stå till tjänst,
frågade han ängsligt, synbarligen troende
att vi kommit för att låna pengar. Jag bad
att få ställa min post till konsulatet och
vore tacksam om jag kunde få jälp med
ett telegram hem.
-Varför har herrarna egentligen engagerat
er? Vore det inte bättre att resa hem?
Huvudintryck: en kall likgiltig och inskränkt
individ. Jag riktigt skämdes, vilket intryck
skulle Krogh få av vår konsulära representation.
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aug
Vi åto middag med Ducot - vars resa uppskjutits en dag – på teaterrestauranten.
28

Ett härligt väder. Efter kaffet en promenad eller
s.k. marsch utåt landsbygden, hemkommo
till la soupe (10:30) som nu serveras i de
resp. rummen vilket var aptitligare och angenämare. Vid ½ 5 tiden gick jag ut med Krogh
för att säga adjö till Ducot. Vi gingo ner till
stationen. Kunde ej upptäcka någon trupptransport varför vi på ett par ställen frågade
oss för. Jo, Regementet skulle nog fara under
eftermiddagens lopp, klockslaget visste man
ej. Vi gingo då ned till Grand Café vid kajen
för att ta en apéritif men hade ej hunnit sitta
där länge förr än en civilklädd herre uppenbarade sig och bad oss följa med till poliskommissarien! Men i Herrans namn varför?
Inga förklaringar, bara följa med. Vi anlände
efter en stund till poliskontoret och där började
man det mest noggranna och hänsynslösa
undersökande av våra papper. Jag blev ilsken
och vägde ej på orden, "för vilka togo de oss
egentligen, vi som engagerat oss för att för-

46

aug.

svara ert land, är detta tacken får man
etc. etc.
– Herrarna har vid det och det klockslaget
där och där frågat om truppförsändningar
etc. etc. – Där hade vi alltså lösningen
på gåtan, vi voro "spioner" som skuggats
av detektiver. Nå, vi hade ju lyckligtvis
våra papper på oss och i full ordning och
kunde efter en stund lämna polisstationen.
Det var inte utan att jag jorde det med
en känsla av respekt för deras vakenhet
– vi voro ju civilt klädda och hade ju
hört oss för. Nå, apéritifen smakade
dubbelt bättre efter det lilla äventyret.
Vi åto middag i en liten trevlig och billig
restaurant vid katedralen. Salen var full
av highlanders och vi fraterniserade
livligt med dem. Hemförde en liten cognac till kasärnen och arrangerade vi
i vårt rum en sång- och musikafton
med skämt och glam. Goldschmid och
Just spelade fiol, Gigault (Pépite) sjöng
Fragson (Oh Manon, ma jolie – – – –)
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Aug.
29

-lördag – rengöring. Gick ut vid fyratiden
med Tommie Askew. Jag träffar honom tyvärr
rätt sällan då han tillhör les anciens och
de utbildas för sig. Vi badade och dinerade.

30

– Söndag – redan vid 11-tiden fingo vi lämna kasärnen. Jag jorde det i sällskap med Tommie och
Krogh. Vi jorde en lång promenad i stan, besåg
en del av dess sevärdheter, bl. a. katedralen.
Där var en sorgegudsjänst för de stupade
– interiören klädd i svart och silver. Överallt
i kapellen gråtande och sörjande, madonnorna
täckta av blommor och porträtt – – – – – en
gripande stämning.
Staden jorde ett livligt intryck med alla sina
soldater av olika vapenslag och – nationalitet.
Ty man såg nästan mer engelska och
belgiska än franska. Nere vid kajen
lågo två stora engelska hospitalsfartyg.
och hade de redan fått ett par sändningar
sårade. – Åt middag med Henry Newman.
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Nu ser det ut som om det skulle bli litet
ordning - vi ha fått vårt dagsschema:
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Emploi du temps:
5:15

Réveil et café

6-9

Exercises extérieures

9-10:30

Travaux de propreté

10:30

Soupe

12:30

Rentrée des hommes mangeant en ville

13-13:30

Théorie. 2 pauses 5 min. de repos.

13:30-16:30 Exercises extérieures
17

Soupe

20

Appel

21

Extinction des feux

Men inga uniformer. Det ser ut som om vi skulle
få göra kampanjen i våra civila paltor.
Jag har endast en grå kostym och man kan
lätt tänka sig hur den ser ut redan nu.
Nyheterna från kriget äro dåliga – det talas
om att tyskarna äro i Cambrai och att
de forcera en marsch söderut. Kanske
vi snart få se dem på nära håll. Kanske
vi ändå komma till nytta en gång. Jag
49
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tänker på de övermodiga ord som fälldes i Paris,
– i pressen och annorstädes – angående volontärantagandet – att Frankrike har tillräckligt med
folk, t. o. m. i överflöd – att de frivilliga
borde ägna sig åt annat arbete, på annat
sätt tjäna landet än att ikläda sig soldatrocken. Kanske man efter de stora folkslaktningarna
som redan ägt rum dragit öronen åt sig och
nu med tacksamhet ser så många som möjligt samlade under fanorna. Vi äro här i
Rouen över tvåtusen volontärer och dagligen
tillströmma nya.

Sept.
1.

Réveil vid tretiden, order om avresa från staden
redan efter några timmar! Det blev att i hast
packa ihop sina tillhörigheter och göra sig
beredd. Ett spring hit och dit – man belägrade
speceri- och bagarebodar i närheten – man
måste ju ha litet till matsäck! Vart
skulle vi fara? Ingen visste det.
Vid 8-tiden marscherade vi ned till Gare d'Orléans
och instuvades i godsfinkorna som väntade.
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Ett trettiotal i varje - hoppackade som sillar
Inga bänkar, ej ens ett halmstrå! En trevlig resa i utsikt. Men alla voro vid gott
humör – man skämtade och sjöng –.
Fraterniserade och konverserade med en
hop trevliga Tommies som samlat sig
på bangården. Köpte en skön stickad
tröja och en kniv (engelsk armémodell)
för - 4 frs! Och så bar det iväg, långsamt
och makligt. Man installerade sig så gott
man kunde i vagnen och så fram med
matsäcken och vinflaskor – det är
förunderligt vad man är hungrig och törstig
på resor – i synnerhet i godsfinkor
Vi passerade
Bernay
Lisieux
Mezidon
Argentan
Alençon
och anlände på kvällen till Le Mans.

2.

Vid femtiden på morgonen fortsattes resan
och anlände vi - efter att ha passerat
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Sept.
Tours
Châteauroux
Argentan s/Creuse
sent på kvällen till Limoges
3

blev resrouten
Limoges
Brive
Montauban
- Toulouse.
Vi hade kommit fram till målet för vår resa.
Det var alltså i Toulouse som vi skulle fortsätta
eller rättare börja vår utbildning. Vi anlände
vid ½ 9 tiden på kvällen och rönte ett entusiastiskt mottagande av befolkningen. – Stora
folkmassor voro i rörelse och hurrade och skrek
– ett riktigt triumftåg! Speciellt engelsmännen
under sin fana väckte förtjusning: "Vive
l'Angleterre" etc. Vi tågade till Caserne
Pérignon som skulle bli vårt kvarter. Vi blevo
väl installerade där, sköna sängar och – täcken.
Sömnen smakade utmärkt efter den långa
och tröttsamma resan.

4.

Strålande vackert väder. Man promenerar
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omkring på kasärngården, gör sig hemmastadd
– ingen exercis, endast några rassembleringar,
rapport o. d. Tidningarna tala om guvernementets förflyttning till Bordeaux. Vad vill det
säga? Skulle alltså Paris vara hotat?
Det kan väl aldrig vara möjligt.
Vi ordna oss i sektioner och escouader och
jag är glad att få bibehålla mina gamla
kamrater från Rouen.
I mitt rum befinna sig – förutom allas
vår omtyckte cabot Borain –:
1 Shepherd
2 Brett, Tom
3

"

Francis

4

"

Paul

5 Gigault
6 Gutmann
7 Just
8 Goldschmid
9 Ives
10 Childs
11 Mondevar
12 Blom
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I morse vid 8 - tiden kommo ett par kompanier
av främlingslegionen från Saïda, IIe régiment
étranger. Det är i detta regemente som vi skola inkorporeras. Det var kraftiga brunbrända krigare
– en vacker syn. Legionen har rykte om sig
att ha det bästa soldatmaterial i världen och
de stucko ej heller under stol med sin självbelåtenhet och självsäkerhet "Vi ska nog
ta hand om er, med oss blir kriget en
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en [sic] lätt sak!" Jag déjeunerar nere i marketenteriet med Morgus – och där träffade
man de nya kamraterna. Det blev glas
på glas för att önska dem välkomna.
En underlig och intressant samling
människor! Vad hade man inte allt
hört talas om denna främlingslegion
– denna de hopplösas tillflyktsort
där under falskt namn och nationalitet
doldes så många mysterier
– Nå vad är du av för nationalitet –
tillfrågades jag av en gammal legionär.
Själv var han holländare och kanske han
trodde sig ha funnit en landsman.
– Jag är svensk.
– Svensk, låt se, då kanske du känner en
vän till mig som är kvar därnere i Saïda,
vid legionen, Sten Lindmark! För klen
och svag att följa med oss, föredrog stanna därnere på ekiperingsbyrån. – Hur underligt att så där få höra talas om min gamla
Uppsalakamrat! Jag hade ej en aning
om att han var där som verklig legionär,
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med femårigt engagemang.
Dagen förflöt lugnt och stilla – ingen exercis
bara potatisskalning. En viss trötthet efter
resan – och en stark värme. Det märktes
att man kommit till södern. Blev inbjuden att dinera med legionärerna, de
kokade sin egen mat escouadevis i ett
hörn av kasärngården. Jag kunde konstatera
en betydlig skillnad mot vad vi eljest
få nöja oss med, flottig soppa och urkokt torrt kött. Nu fick jag en härlig rissoppa, en mör och god biffstek och haricots
verts. I utbyte: ett glas vin på cantinen.
På eftermiddagen gick jag ut till stan en stund
men återvände redan tidigt att krypa
till kojs.
5.

Efter reveljen och kaffet en stunds exercis
och sedan– potatisskalande. Ha vi då
kommit hit endast för att lära oss
skala potatis? Träffade Beer som varit på
"visiten", läkaremottagningen, led av gud
vete vad för slags sjukdomar, föreföll trött
på militärlivet. Läkarna har varit oför-
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skämda och hänsynslösa – enligt hans utsago.
– Du är visst inte sjuk. Och skulle så
vara, varför har du då kommit hit.
Exercis! Allez – allez! – – – – –
–––––––––––––
En legionär sköt sig i morse uppe
i ett logement bredvid vårt.
Lediga 5 - 9. Gick ut med Auguste –
allas Auguste, soldat de première classe
gammal legionär, servil men hygglig typ.
Träffade Tommie Askew på ett kafé
nere vid kanalen och tillbrakte med honom
ett par angenäma timmar.
6

– Söndag – på morgonen läkarebesiktning.
En nervös och obehaglig "major" med
tre galoner. Tog det hela helt lätt.
Bien portant? Allez - allez!
Han log ett ögonblick åt mannen
före mig, en muskulös amerikanare
– Ert yrke?
-[K]olare
– Allez! Näste man!
Min tur. "Un peu trop gros mais allez!"
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Käre doktor, min fetma är redan på
god väg att försvinna!!
– Till min stora förvåning började man idag
distribuera en del effekter: en flanellskjorta, handduk, näsduk, blå halsduk.
Början jord, kanske vi snart få uniformer!
Gick ut i stan med en belgisk legionär,
Rudolphe, träffade Tommie, tillbringade
eftermiddagen med dem.
7

Distribution av – bössor! Äntligen!
Exercis på en sluttning utanför staden.
Demi-tour à droite! Ett evinnerligt
kältande med helomvändningar.
Kl. 5 gick jag ut i stan med min granne
i ledet, Fritz Gut, ryss. Ett rådbråkande
av språk – han kunde nämligen ej mer
än ryskan, ett par ord engelska, tyska
och franska. Hade varit rysk soldat men
deserterat och sedan tagit [till] sjöss. Påstod
sig vara av en god Reval-familj. Vi togo
oss ett glas öl – därtill räckte mina
innehavda kontanter. Gick sedan till
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en guldsmed och sålde min kragknapp
av guld för – 4 francs! Kände sedan rikedomens glädje och förpliktelser. Allt gick
samvetsgrant åt på en liten bar i sällskap med ryssen, Krogh och Nilson.
Krogh och jag underhöllo de andra med
– gluntar och svenska sånger. Det lät väl
alltid något. Emellertid hade vi roligt
och trevligt.
8

Distribution av treillis och képis. Det tar
sig! Under exercisen kommer en
officer – underlöjtnant – fram för att
hälsa på mig. Det befinnes vara Peters–
en norrman som jag träffat i Paris med
Eide. Han hade engagerat sig pour la
durée de la guerre men som han hemma
i Norge var betrodd med den höga värdigheten av reservlöjtnant kunde han ju
inte här i Frankrike nöja sig med mindre
än en officersgalon. Han bad mig
komma och ta en apéritif med honom
efter exercisen slut, vilket jag jorde
–––––––––
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Några banala dagar följa. En "general"-mönstring
å den andra infanterikasärnen – en eftermiddag i stan med den lille korpral Becker,
rumäniern, ännu ett legionärssjälvmord
– är allt att notera.
13

– Söndag – voro vi konsignerade men tillbrakte dock dagen på ett trevligt och angenämt sätt – bridge och pokulerande.
På eftermiddagen fingo vi kännedom om vilka
som skulle uttagas till legionens marschbataljon, ett trettiotal från varje sektion.
Jag var ej med på den första listan och
orsaken: – de ville ta mig till korpralsskolan, det behövdes dugliga män till
instruktörer etc. Jag blev rasande.
Inte hade jag engagerat mig för att stanna
i en depå heller – jag ville ut med det
allra första. Var god skriv in mig ögonblickligen för första vakans! Vilket
också jordes – expeditionssergeanten blev
synbarligen imponerad av min fasta vilja
– och på morgonen

14

fick jag till min stora glädje höra att jag
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antagits. Gudskelov! Meningen är
att vi med de gamla legionärerna
som instruktörer ska tränas och utbildas för att så fort som möjligt sändas till fronten. Det blir något annat
än det systemlösa paradexercerandet
dag ut och dag in– –
Fick idag brev från pappa vilket mycket
gladde mig. Han tyckte att det skulle bli "intressant"
för mig som tidningsman att gå ut i
kriget, tror kanhända att jag i någon stab
på avstånd kommer att följa krigshändelserna Vem vet – om någon tid
kanske han får en annan tanke om mitt
engagemang. Vi fingo häromdagen lämna
adresser på dem av våra närmaste som
skulle underrättas "om" något skulle
inträffa. Det är nog så verkligt som helst.
– Under förmiddagens lopp formades det
nya kompaniet. Vi flyttade över till en
annan del av kasärnen och kom jag olyckligtvis att förlora mina engelska
kamrater. Jag kom i andra sektionen

61

bland en massa hoprafsat folk av olika
nationaliteter, mest belgare och holländare.
15

Vi få uniformer och full utrustning –
äntligen! Ej en dag för tidigt ! Nu kunde
man ju känna sig som fransk soldat.
Med vilken andakt och förtjusning drog
man inte på sig de nästan klassiskt
vordna röda pantalongerna och när så
kapotten knäpptes och klädseln var fullbordad – då kände man sig stolt,
vill jag lova! Naturligtvis måste vi arrosera
den minnesrika dagen. Så fort klockan
slog fem voro vi färdiga att gå ut i
stan, den lilla skandinaviska kolonien,
d. v. s. Krogh Nilson och jag (Beer låg på
infirmeriet och skulle för övrigt endera
dagen reformeras) och aftonen tillbraktes
på angenämaste sätt. Att vi på vägen smeto
in till en fotograf och låto ta av oss
– det kan inte förtänkas oss, omtanke
om våra kära i familj- och vänkretsen;
man visste ju för övrigt ej om vistelsen i
Toulouse skulle bli långvarig, kanske vi redan
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om några dagar jorde uppbrott.
16

Jag återkommer till kamraterna i sektionen
och escouaden. Som chef för denna (den 5 te)
senare ha vi fått en holländare, Dirk
Huysen, som redan förut varit i legionen och som nu rengagerat sig. Det
förefaller vara en hygglig och sympatisk
man, icke utan en viss bildning och
finess men med ett oregelbundet och obehärskat lynne. Vi komma bra överens.
Förutom honom finnas tre holländare
van Roy, Yoos och Bino, den senare av
judisk extraction och en underlig kurre.
Han har en trosförvant i ryssen Falk,
obehaglig typ, intelligensfjant. Så ha vi
två italienare, Ratti och Rolfo, en
belgare Smekyns, en rumänier, Ghinsberg,
en schweizare Bucher och två s.k.
"alsassare", bröderna Brinkman. Misstänker skarpt att de äro fullblodstyskar
– legionen är översvämmad av sådana
och alla utge de sig vara från – Elsass!
Detta är min escouade – en brokig
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samling, eller hur? I samma rum ha vi
den 6te under chefskap av korpral Walther
– också elsassare ! – och där finnas ett par
hyggliga pojkar, bl. a. den lille belgaren
Henri Bury, vars bekanskap
jag redan jort under exercisen.
Han är från Valenciennes
och har mycket intressant
att berätta om den tyska invasionen som han har sett på
nära håll – han räddade
sig själv undan på en
velociped och har ej en aning om vad som
blivit av hans familj och concitoyens
Energisk och kraftig typ som nog blir en
bra soldat.
Idag har vi haft en ansträngande exercis
– och för första gången – skjutning! På
den lilla banan bakom kasärnen, jag lyckades över förväntan bra, bland de bättre i
escouaden.
17

Marsch på ett tjugutal kilometer med
full packning, kartuschväskorna med
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järnvikter. Vi ha en råbarkad och högst
osympatisk korsikansk adjudant
–Pascalaggi – som nog kommer att drilla
oss ordentligt. Han kommer också därnere
ifrån legionen (kanske från disciplinkompanierna) och gör ingen som helst
skillnad på legionärer och frivilliga.
Svär och skäller som en bandhund och
tycks njuta ofantligt av sin makt och
myndighet. Den ordinarie kompanichefen
kapten de La Villéon, ser man sällan
till. Det är en välsoignerad och petig
liten herre som visst lär vara omåttligt rik. Han består sig också med en
präktig springare av Arabiskt blod och
förefaller mera lyxutrustad än de
övriga officerarna. Jo, det finns typer
bland dem! Översten till exempel,
Mr Passard. Som en tjock och försupen
slaktare, hans röda näsa lyser långa
vägar. Också lär han kunna sätta i sig
kvantiteter av Pernod och vitt vin!
Eller den ännu tjockare reservkaptenen
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(från något kolonialregemente) vars stackars
häst ser ut som om han skulle vilja ha
ett halvt dussin andra till jälp att bära
sin tunga börda. Påminner för övrigt osökt
om Ringvall i sina lyckade operetttyper.
Les extrêmes se touchent– – – – Han har
som ordonnance en spenslig liten negerkorpral som med nästan religiös vördnad
ser upp till sin fete herre.
Apropos ordonnance har jag nu också skaffat
mig en sådan, en ung legionär som
för en tid sedan erbjöd mig sina tjänster,
att tvätta mitt linne, packa min packning o. d. Han är ordentlig, renlig och
relativt ärlig – vilket från legionärssynpunkt nu vill säga mycket! Han heter
Fernand Deligné, bördig från Vendée, tog förra
året värvning i legionen. Det är för övrigt
en billig lyx att skaffa sig en kalfaktor,
det är förvånansvärt vad de unga legionärerna
äro nöjda med litet: en liten slant då
och då, ett paket tobak någon gång etc.
18

Skjutövningar på den stora banan utan-
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för stan, en tre eller fyra kilometers väg härifrån. På eftermiddagen gingo Krogh och
jag ut för att sälja våra civila paltor
som vi nu inte hade användning för mera.
Min gråa kostym - 2 frs! Man var nöjd
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med vad man fick. Jag sålde också min lilla
resväska för – 10 frs och kunde man nu
bestå sig nöjet att "dinera" i stan. Vi ha
funnit en hemtrevlig liten restaurang där
man för 2:50 får en riktigt god middag
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och framför allt - gott vin.
19

får jag telegramremissa hemifrån. Hur
skönt att äntligen kunna få ekipera
sig litet ordentligare och att bekymmerslöst kunna få ta sig ett glas med vän-
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ner och kamrater. Jag gör en del uppköp
i sällskap med Krogh och Tommie och så
äta vi en god middag.
20

– Söndag – i stan med Henri Bury, Tommie
Krogh och Nilson.

24

Jag fyller 33 år vilket givetvis måste firas.
Krogh, Tommie och Elow Nilson voro gästerna
till middagen som avåts under glam och
skämt nere på en restaurang vid Capitolium. Där saknades varken Toulouse gåslevern eller skumflaskan. Men – som
vi bruka säga – man vet ju ej om det
inte är den sista "middagen" man äter,
rätt som det är skickas man iväg till
fronten och där får man väl dra till svångremmen. Jag är icke ekonomisk av mig
– det har jag nog fått veta! – men att jag
nu låter slantarna rulla litet lättare inför
det ovissa som väntar, det må vara mig
förlåtet. Kanske de eljest bli likplundrares
byte på slagfältet!
Man hör ytterst litet från krigsskådeplatsen.
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Tidningarnas kommunikéer äro ju ytterst
knapphändiga och tunna – och för övrigt
kommer de ju en sent tillhanda. Man
lever i en slags avskildhet från världen.
Allt går här sin gilla gång – gatu–
vimmel och krogliv som vanligt – den
enda påminnelsen om kriget är de
sårade soldater man möter. Militärsjukhusen – de ständiga såväl som de
temporära – fyllas allt mer och mer
– det går icke en dag utan att tåg med
sårade anlända till staden.
25

Vidstående bild togs häromdagen å Kasärngården. Krogh och Nilson voro just
i färd med att förevigas i full uniform med packning och gevär –
något uppstyltat tycker jag. Min
enkla bourgeron ger åt tavlan en
prägel av "hemtrevnad i kasärnerna".

26

På hemväg igår kväll från en promenad
mötte jag Henri Bury som berättade mig
ett obehagligt äventyr han varit utsatt
för. En gammal svartmuskig legionär
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hade stängt honom inne med sig i sergeantens
rum och ville våldföra sig på honom.
Med hot att göra alarm genom fönstret
lyckades han dock till slut få honom att
öppna dörren. Han hade ej ord nog att
uttrycka sin ilska över det vidriga beteende han varit utsatt för.– Vi
anlände till kasärnen vid appellen
och i rummet gick den gamle legionären
av och an. Ingen fäste någon särskild
uppmärksamhet åt honom förrän han
plötsligen med dragen kniv rusar på
Henri som höll på att bädda sin säng.
Lyckligtvis befann sig bröderna Brinkman
i närheten – den älste som är stark
och kraftig slog legionären till golvet.
Stor uppståndelse – alla rusade till.
Henri berättade äventyret han varit utsatt för och man kunde konstatera
att mordförsöket varit en hämndakt
för hans misslyckade närmande till
den unge belgaren under dagens lopp.
Adjudanten, sergeanter och caboter från
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alla sektioner och rum uppenbarade sig,
alla diskuterade fallet – legionären fördes
till arresten. Det föreföll på höga vederbörandes sätt att ta sig an saken som
om det var "för mycket väsen för ingenting",
i Afrika hörde det visst till ordningen
för dagen! Man greps av vämjelse
över denna nonchalance och hoppades
innerligt att de afrikanska sederna
ej måtte få rotfäste här bland oss.
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